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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ
αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
Καηαξράο ε Δπηηξνπή ζα ήζειε λα επηζεκάλεη όηη απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ
Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ Δπηηξνπώλ ε επηθνηλσλία πξντόλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ζέκαηα πγηεηλήο θαη
πγείαο λα αληηκεησπίδεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο,
δεδνκέλνπ όηη ηπρόλ αζαθείο, ειιηπείο ή ππεξβνιηθνί ηζρπξηζκνί κπνξνύλ εύθνια λα παξαπιαλήζνπλ
ηνπο θαηαλαισηέο κε ελδερόκελεο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία ηνπο.
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Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξόπν απηό, αλαδεηθλύεηαη απνηειεζκαηηθά θαη ν ζεκαληηθόο ξόινο πνπ
δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο.
Ζ Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη
▪ ε δήισζε «επιθάνειες ποσ έτοσν καθαριζηεί με τλώριο μπορεί να γίνοσν επικίνδσνες για ηην
σγεία»,
▪ ε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο “X”, πνπ απνηειεί ηελ επηζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ / εξεζηζηηθώλ πξντόλησλ
θαη,
▪ ν ζπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ ιεθηηθώλ θαη νπηηθώλ ζηνηρείσλ
επζέσο επηθνηλσλνύλ ζηνλ θαηαλαισηή ην κήλπκα όηη ε ρξήζε πξντόλησλ κε ριώξην δελ είλαη
αζθαιήο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα πγείαο.
Δπεηδή όκσο θαηά ηε δηαδηθαζία θαη από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ δελ ηεθκεξηώζεθε ε
αιήζεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ε επηθνηλσλία ζην ζεκείν
απηό δεκηνπξγεί ιαλζαζκέλεο εληππώζεηο θαη νδεγεί ζε παξαπιάλεζε.
Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν παξαπάλσ ππεξβνιηθόο θαη αηεθκεξίσηνο ηζρπξηζκόο ιεηηνπξγεί
δπζθεκηζηηθά θαη απαμησηηθά πξνο ην ζύλνιν ηεο αγνξάο ησλ θαζαξηζηηθώλ πξντόλησλ κε ριώξην θαη
εηδηθόηεξα ηνπ πξντόληνο ΥΛΩΡΗΝΖ KLINEX, πνπ θαηέρεη ηελ εγεηηθή ζέζε ζηελ θαηεγνξία απηή, αθνύ
κε ηνλ ηξόπν πνπ δηαηππώλεηαη δεκηνπξγεί ζε κεγάιν κέξνο ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ αδηθαηνιόγεηε
αλεζπρία / ζύγρπζε σο πξνο ηελ αζθάιεηα ρξήζεσο απηώλ ησλ επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελσλ
πξντόλησλ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε επηθνηλσλία DETTOL πξνζθξνύεη ζηα
άξζξα 1.2, 5, 8 θαη 12 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη άκεζα λα ηξνπνπνηεζεί.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
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Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο.

